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Annan Information
Linne gardinerna är gjorda av "Nyvelle Oyster" av Paolo Moschino för Nicholas Haslam. Jag
tror att jag kommer att ta ditt tips om att bli mindre när det går in i soffan, men jag tänkte på att
använda några anpassade kuddar för att göra det roligare. Vi utmanade oss att göra en hyra
sovrum för två så små som möjligt. Däck väggarna med inramade, sepia-tonade fotografier för
att förbättra de bruna skinnfärgen. Om du inte är för angelägen om att använda gröna i stora
doser, har Lawrence-Bullard ett förslag: "Lägg till riktigt roliga smaragdglasögon på dina
vanliga vita plattor och plötsligt har du det uppenbara ögonblicket. "Tropiska tryck Det är
ingen hemlighet att inredningen tar signaler från landningsbanorna, och i år har vi sett som
Marc Jacobs, Prada och Emanuel Ungaro experimenterar med allt tropiskt. Wilson och

Guidera skapade sovrummets textildrapade affisch. Neutrala färger är också bra alternativ för
moderna interiörer, vilket gör att de arkitektoniska elementen i din design kan ta sig i centrum.
Fåtöljer stoppade i en Donghia-bomull är ungefär 1950-talet, liksom golvlampan, och vintage
soffan hittades på eBay. Väggarna är målade laxferska i Benjamin Moore Aura. Här upprepas
matsalstolens klädsel i accentkuddar på soffan i vardagsrummet. Lägg till jordnära
överklagning med krukor av gröna växter, vaser av apelsin-och-gula blommor och
överdimensionerad lergods fylld med naturliga bambupinnar. Du kan också experimentera
med att använda olika färgade trådar. Antik lampor från James McWhirter sitta på
rottingbordssidor från Soane; blad-skrivbordsunderlägget är av Marthe Armitage. Den allgröna
trädgården ser särskilt underbar ut efter detta charmiga rum, och tegelstenar, kakel och färger
från trädgården kopplar de två utrymmena.
De rena, raka linjerna och blågränsen sticker ut mot de mörka väggarna. Jag tycker också om
det andra valet av det organiska inspirerade tyget. Pop tillbaka och kommentera här om du har
några frågor när du arbetar igenom den. Du behöver inte ljusröd eller någon annan djärv färg
för att göra ett intryck. Ideell Spotlight Inbyggd lagring maximerar begränsad
kvadratmottagning. Bäddsoffa från Sofa.com Verkliga hem vi är kär i. Artonhundratalet
säng,? 4.500, vid Alex MacArthur. Färgade guttor är avsedda att förbli på tyget och bör inte
rengöras. Effekten kan krossa, så en handfull hand krävs vid utformning av ett rum med dessa
färgkombinationer. Bänkstenssätena ser rentare ut och flyttas inte som flera sittkuddar.
Återigen är det antalet gånger färgerna används i ett rum som gör det färgglart, inte antalet
olika färger. Nästan varje stol i detta rum var refinished: Två fåtöljer var vitkalkade och den
blåa sammetstolen var förgylld. Så här? Då kommer du att älska Hur man dekorerar med
mörka färger. Två sängbord av Paolo Moschino för Nicholas Haslam överträffas av franska
grisaille-målade speglar. "Den flöjtiga mattan från Tim Page är underbar, säger Fiona
Shelburne," men den måste sugas helt i en riktning, snarare som en cricket pitch. Du kan lägga
till variation och skapa djup genom att kamma färg i små sektioner. Du kan säkert uppdatera
den med en ny väska och skor. "Textur Vävningstygn i ett interiör gör det mer inbjudande och
tanken på att blanda tyger och material kommer att öka. "Textur är verkligen viktigt," säger
Lawrence-Bullard. "Vi ser allt mer textur i alla former, från borstat mässingstabeller till
ljusarmaturer till tyg och tapeter." Ett snabbt sätt att testa trenden: Drapa ett nubby ullkasta
över en läderstol eller blanda tyger som används för dekorativa kuddar. Våra tygblad är
pappersstödda, så de går igenom din bläckstråleskrivare eller bläckstråleskrivare precis som
papper. Samma tillvägagångssätt användes för att hänga konsten, som jag alltid försöker först
på golvet framför muren. Så det är en annan trend som observeras i inredningsvärlden:
Vandring bland utställningsbodarna blinkar det glänsande guldet, slät sammet och exklusiva
material, förföriskt skimrande färgat glas och fint borstat metall som utgör inslaget av
inredningsrum design. Den blå randiga huvudgruppen lägger en nautisk beröring till rummet,
medan färska blommor på sängbordet lyser upp utrymmet. Vi tar särskild uppmärksamhet vid
bevarande, innovation och förbättring av våra tyger.
Gör din egen ullkudde genom att följa de enkla instruktionerna här. Geometrics Ditt mål borde
alltid vara att skapa ett hem som känns kurerat, och ett enkelt sätt att uppnå detta är genom
mönster. "Vi ser geometriska uppfinningsrika som pratar med forntida kulturer, oavsett om
det är afrikanska eller asiatiska mönster, men de kommer att moderniseras", säger Huh. Istället
prova den här ryttarspirerade handledningen med ett gammalt eller billigt bälte. (via
Poppytalk). Ett kompakt system som kan bygga utrymmen, dekorera och skapa intima koner

och privetzoner. De Uzbeki broderade bitarna är fortfarande en av de mest populära, delvis för
att de lyfter en neutral palett med sina dämpade, livliga färger och beställda mönster. Vi
målade bara vår matsal gul med vit wainscoting och mitt vardagsrum och foajé är målade en
neutral gråbrun.
Skaparen av inredningen Indre Sunklodiene hade funnit en balanseringspunkt för att bevara
några av de rika funktionerna i vintageuttrycket och lägga till lyxiga material, starka, djärva
färgaccenter och inbjudande texturer. I detta australiensiska hem har designarna kombinerat de
moderna möblerna av Patricia Urquiola för Moroso med den attraktiva accenten av den gula
mattan. Som regel kommer ljusare toner att få ett rum att visa sig större och mörkare toner
kommer att göra ett rum som känns mysigare. Svarta och vita och röda och vita rutiga golv
var väldigt populära. Jordtoner, eller färger som förekommer naturligt i naturen, anses också
som neutrala. Istället går trenden nu mot klassisk gammal mässing.
Effekten är ett lite rustikt men friskt känsla utrymme. Textildesigners har möjlighet att
inspirera samlingar, trender och stilar. Den nya fusionssamlingen (ovan) från John Lewis tar
sitt inflytande från de vackra färger och mönster som ses i Rajasthans städer och palats. Ett
charmigt arrangemang av mestadels moderna brittiska oljor och ritningar, som ägaren Ben
Whitfield samlar, vilar på en inbyggd bildhylla som fördubblas som huvudtavla. Tack vare
appen kan designers se solens väg, stiga och ställa tider tillsammans med en kartvy över
solriktningen för varje dagsljus och hjälpa dem att hitta lösningar för allt från fönsterhöljen
och utomhusutrymmen till klädsel och placering av konst. Tänk dig att du väljer 4 hörn av en
rektangel på färghjulet. För vidare diskussion se kapitel två och tre av Hemus 2009. Dessa
trender definierar i slutändan ett decennium och speglar starkt andra stilar under hela
perioden, såsom kläder. Karen 01.05.17 kl 07:44 Svar Svara Kärlek. Trots den extrema
förenklingen av hennes konstruktioner kan hon ha haft stimuli i de interlocking mönstren och
platta eller tessellerade mönster av medelstora tyger. Så här? Då kommer du att älska
Designidéer för extra rum. Detta skulle vara ett mycket säkert färgschema, men vackra så
nyanser av en färg är ett monokromatiskt system.
Denna husägare målade en utomhus lyktor och trådbunden den för inomhusbruk. Fokusera på
att sätta in sandiga nyanser, avslappnade textilier och naturmaterial för att framkalla den
känslan av att vara vid stranden. Så här? Då kommer du att älska fler små sovrum idéer och
fyra affisch säng idéer. Om båda dina val hittills är mellan stora och stora, vill du välja ett litet
mönster för ditt tredje val. När det gäller tvister om huruvida en nyans är turkos eller kricka,
har de det sista säga.
Mixed Media-paketet innehåller fem medellånga 70 gm ark och fem tunga 100 gm ark. Detta
kan vara en väldigt skrämmande process men det jag rekommenderar till mina kunder är
snarare än att gå till färgbutiken och se tusentals färger som du kan här. Jag tycker att det
skulle vara en enklare process om du började med ett tyg. Detta angränsande utrymme är
hjärtat av deras hus. För att optimera det naturliga ljuset som översvämmer rummet, lade Craig
lätta tygdukar till fönstren och installerade ett speglat bad och skåp. Du har sett hennes kök
och badfynd; kolla nu på de bästa textilierna. Inramat vintageutskrift (vänster), 85 x 115cm,?
850, från William Yeoward.
Ryggsäckar passar precis i detta långa, smala rum, medan det brant stigande taket gör
utrymmet mysigt för barnen. Jag gillar pops av färg med gul, röd, kricka och grön, men jag är
inte säker på att de skulle fungera i mitt vardagsrum. En matta - en gåva från en vän - lyser

upp ordningen, medan raffia taket ljus från Henry Cath är ett förenande element som har
använts i alla sovrum. Det ljusa huset öppnar sig från en innergård med en traditionellt kaklad,
klostret gångväg till ena sidan från vilka sovrum leder av, alla med egen terrass. Väggar
gjordes vanligen i mellannivå, i färger med dämpad (naturlig!) Kvalitet. Genomskinliga
möbler säkerställer att detta tillägg inte gör det lilla utrymmet trångt.

